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  للبكالوریا االمتحان التجریبي الموحد  

لثانياألسدس ا  
21/04/2016  

 المادة: علوم الحیاة واألرض
  علوم الحیاة واألرض  :مسلك

  ساعات     3: مدة اإلنجاز
  
  

  )ن5(المعارف  استرداد  :األول المكون
  
I –  ن 2.75: (أجب عن اآلتي(  
 
  .الجیني المحتوى - صبغیة  الطفرة ال :فعّر -أ

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................  
  . الطبیعیة عوامل اختالل توازن الساكنة ذكرُا -ب

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................   
  .ت الموضعیةالطفرا أنواع ُاذكر - ج

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................  
  

II-  ن 1.25" (خطأ"أو"صحیح"كل اقتراح من االقتراحات اآلتیة، كتب أمام أ(  
  
  .........................ن من تكیف المظھر الخارجي ألفراد الساكنة مع المحیط البیئي؛الھجرة آلیة تمّك - أ

  .........................لساكنة طبیعیة؛ المحتوى الجینيتساھم الطفرات في إغناء  - ب
  .........................طبیعیة؛  ساكنةلیؤدي االنحراف الجیني إلى تعدد األشكال الجینیة  - ج
  .........................؛الساكنة ھي مجموعة أفراد ینتمون إلى أنواع مختلفة - د
    .........................؛النوع مجموعة من الساكنات الطبیعیة تتزاوج فیما بینھا زواجا حقیقیا - ـھ

  
  

III -  4إلى  1یوجد اقتراح صحیح بالنسبة لكل معطى من المعطیات المرقمة من.  
  
  )ن 1( .الحرف المقابل لالقتراح الصحیح رقمكتب داخل كل أ

  
                  )1 ،)            (.....2 ، )            (.....3 ، )            (.....4 ،             (.....  
  

  :یھتم علم وراثة الساكنة بدراسة -  1
  الصفات الوراثیة لساكنة ما في وقت محدد؛  -أ 

  ؛األجیالالتغیرات الوراثیة داخل الساكنة مع توالي   -ب
  داخل ساكنة؛ ثالذكور واإلناتغیر نسبة   -ج
  .التزاوجات الموجھة داخل ساكنة معینة  -د

   :تتمیز الساكنة النظریة لكائنات ثنائیة الصیغة الصبغیة بـ -3
 تزاوجات موجھة بین أفراد ساكنة ذات عدد غیر محدود؛ -أ

  تزاوجات عشوائیة بین أفراد ساكنة ذات عدد محدود؛ -ب
 االنقسام االختزالي عند كل جیل؛ خاللحدوث طفرات  - ج
  .غیاب تدفقات ناتجة عن الھجرةلكونھا مغلقة وراثیا  -د

  :في الساكنة المتوازنة یتم حساب تردد األنماط الوراثیة -2
  ؛2(p+q)انطالقا من نشر الحدانیة    - أ 

 ؛3(p+q)انطالقا من نشر الحدانیة   -ب
 ؛4(p+q)انطالقا من نشر الحدانیة   - ج
 n(p+q). انطالقا من نشر الحدانیة    -د

  

  :یؤثر االنتقاء الطبیعي في تردد الحلیالت عن طریق  -4
 الوراثي داخل الساكنة؛ عددالحفاظ على الت  - أ

 الوراثي داخل أفراد  الساكنة؛ غیررفع الت  - ب
  تكییف المظھر الخارجي للساكنة مع محیطھا البیئي؛  - ج
   .الوسطرفع قدرة كل أفراد الساكنة على العیش في    -د

  

 ............... : الفوج   ............................: القسم       ................................................................................... :االسم ألكامل

 تعاد ھذه الورقة مع ورقة التحریر بعد اإلجابة عن األسئلة :ملحوظة
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  )ن15( والبیاني الكتابي والتواصل العلمي االستدالل :الثاني المكون
    )ن5( األول التمرین

أثناء المجھود العضلي، تم انجاز مجموعة من المالحظات  المنتجة (ATP)قصد تحدید نوعیة المسالك االستقالبیة الرئیسیة المساھمة في تجدید الطاقة 
  .والتجارب

     .أنجزت المالحظات اإللكترونوغرافیة والتجارب التالیة على لییفات عضلیة في أوساط مالئمة ♦

ظروف ونتائج مجموعة من التجارب  2صورة إلكترونوغرافیة لجزء من لییف عضلي في حالتین فیزیولوجیتین مختلفتین، وتمثل الوثیقة  1تمثل الوثیقة  
  .أنجزت على ھذه اللییفات

  

  

  

  

  

  

  

  

 )ن1(....................2للشكل ، ثم أنجز رسما تخطیطیا 1من الوثیقة 2و  1علال إجابتك الحالة الفیزیولوجیة للییف العضلي في الشكلین م حدد -1
وعلى مكتسباتك، حدد مختلف مراحل اآللیة التي تسمح للییف العضلي من المرور من  2اعتمادا على تحلیلك لنتائج التجارب الممثلة بالوثیقة  -2

  )ن2(........................................................................................................................2إلى حالة الشكل 1حالة الشكل 

فتبین معطیات حول  4أما الوثیقة. km10ومسافة  m100الطاقي ومصادر تجدیده عند عداء یتدرب لقطع مسافة  االستھالكنتائج قیاس  3تبین الوثیقة  ♦

  .في الییف العضلي ATPالحصیلة الطاقیة لبعض مسالك تجدید ال 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

من طرف العداء  (ATP)األكثر استعماال لتجدید الطاقة ، حدد المصدر أوالمصادر الرئیسیة 4و 3اعتمادا على استغاللك لمعطیات الوثیقتین  -3

 )نkm10.................................................................................................................)2ومسافة  m100لقطع مسافة 
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  )ن5(التمرین الثاني 
  

                                                                                        :    اآلتیة إلبراز بعض جوانب الخبر الوراثي وتعبیره نقترح استثمار المعطیات
ساللة متوحشة نرمز : مواد العضویة، وتوجد في شكل ساللتینالفي المیاه العذبة الغنیة ب تعیشنوع من البكتیریة  Bacillus subtilusالعصیة الدقیقة  ♦

   .Trp –ھا ب وساللة طافرة نرمز ل+Trp لھا ب 

 تریبتوفان سانتیتازبتدخل عدة أنزیمات أھمھا األنزیم  Bacillus subtilusداخل سیتوبالزم بكتیریة  )Trp(م تركیب الحمض األمیني تریبتوفان یت
)Tryptophane synthétase( .یعتبر Trpمن األحماض األمینیة الضروریة لنمو البكتیریات  .                                                                                        

  .نتائج تجارب زرع الساللتین البكتیریتین المتوحشة والطافرة 2، ویبین شكال الوثیقةTrpمراحل تركیب الحمض األمیني  1تقدم الوثیقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  )ن1.75(.........................2، اقترح تفسیرا للنتائج المالحظة في الوثیقة1، ومستغال معطیات الوثیقة-ب–و  -أ–انطالقا من الوثیقتین  -1

ھذا المسؤولة عن تركیب جزء من  Trpتعبیر جزء من المورثة  3حمض أمیني، تمثل الوثیقة 268بروتین یتكون من  تریبتوفان سانتیتازاألنزیم  ♦

التي ترمز  ARNmحدات الرمزیة ل وال 4وتعطي الوثیقة. )الشكل ب( Trp –الطافرة  وعند الساللة )الشكل أ( +Trpالمتوحشة  عند الساللةاألنزیم 

  .لمختلف األحماض األمینیة المكونة لھذا الجزء من البروتین
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-، ثم أبرز العالقة بروتینTrp –و +Trpعند الساللتین  3قارن السلسلتین الببتیدیتین لألنزیم  باعتماد األحماض األمینیة المقدمة في الوثیقة -2

  )ن2.25(......................................................................................4بروتین مستعینا في ذلك بالوثیقة-صفة؛ والعالقة مورثة

؛ بعد ذلك تم زرع ھذه األخیرة في وسط Trp –وخلطھ في محلول مع بكتیریة الساللة  +Trpالساللة البكتیریة  ADNفي تجربة أخرى تم استخالص  ♦
  .النتیجة المحصلة 5تقدوالوثیقة. Trpمقیت بدون الحمض األمیني 

  

  

  

  

  

  

  

 )ن1(.............................................................وبتوظیف معارفك، أعط تفسیرا للنتیجة المحصلة 5الوثیقةباالعتماد على معطیات  -3

  )ن5(التمرین الثالث 
  :نقترح المعطیات اآلتیةمن أجل دراسة كیفیة انتقال بعض الصفات الوراثیة عند نبات الطماطم وإنجاز الخریطة العاملیة 

  :لمعرفة العالقة بین المورثتین المسؤولتین نم إنجاز التزاوجات التالیة. لون األوراق وطول النبات يساللتان من نبات الطماطم من حیث صفتتختلف  ♦

 F1 ؛ أعطى ھذا التزاوج جیلبأوراق مبقعة باألصفر وقامة قزمیةونبتات طماطم  بأوراق خضراء وقامة عادیةبین نبتات طماطم  :التزاوج األول◘ 
  .بأوراق خضراء وقامة عادیةمكون من نبتات طماطم كلھا 

  

  

  : یتكون من F’2 الأعطى ھذا التزاوج جی. ونبتات بأوراق مبقعة باألصفر وقامة قزمیةF1 بین نبتات طماطم من الجیل :ثانيالتزاوج ال◘ 

  ؛بأوراق خضراء وقامة عادیةنبتة طماطم   433

  ؛وقامة قزمیةبأوراق مبقعة باألصفر نبتة طماطم   445

  ؛بأوراق خضراء وقامة قزمیةنبتة طماطم   58

  .بأوراق مبقعة باألصفر وقامة عادیةنبتة طماطم   64
  

بین كیفیة انتقال الصفتین الوراثیتین لون األوراق وطول النبات عند نبتات الطماطم محددا ، اعتمادا على تحلیل نتائج التزاوجین األول والثاني -1
  )نF1............................................................................................................)2األنماط الوراثیة لآلباء وألفراد الجیل 

 .یل الحلیل المسؤول عن قامة النباتثمتل )N, n( یل الحلیل المسؤول عن لون األوراق، و ثمتل )V, v ( استعمل☼

  

من خالل إنجاز شبكة التزاوج؛ ثم أنجز رسوما تخطیطیة للظاھرة المسؤولة عن تنوع األمشاج المنتجة  F’2فسر النتائج المحصلة في الجیل  -2
 )نF1 .......................................................................................................................................... )2من طرف أفراد الجیل 

إلنجاز الخریطة  .)velouté(مخمل ساللة بثمار بجلد أملس وساللة بثمار بجلد : ساللتان من نبات الطماطم تختلفان من حیث صفة جلد الثمارتوجد  ♦
   :العاملیة لنبات الطماطم نستغل نتائج التزاوجات اآلتیة

 F1جیل قي ال عطى ھذا التزاوج؛ أبقامة قزمیة وثمار بجلد مخملونبتات طماطم  بقامة عادیة وثمار بجلد أملسنبتات طماطم بین  :لثالثالتزاوج ا◘ 
  .وثمار بجلد أملس بقامة عادیةنبتات طماطم كلھا 
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 F’2أعطى ھذا التزاوج جیال  ؛بقامة قزمیة وجلد مخمل نبتات طماطمو )ھجناء التزاوج الثالث( F1تنتمي للجیل  نبتات طماطمبین  :رابعالتزاوج ال◘ 
   :یتكون من

  ؛وثمار بجلد أملس امة عادیةبقنبتة طماطم   476

  ؛وثمار بجلد مخمل امة قزمیةبقنبتة طماطم   480

  ؛ وثمار بجلد أملس قزمیةامة بقنبتة طماطم   21

  .وثمار بجلد مخمل امة عادیةبقنبتة طماطم   23
  .16.6% أعطى تزاوج اختباري فیما یخص صفتي لون األوراق وجلد الثمار نسبة تركیبات جدیدة تقدر ب:لخامسالتزاوج ا◘ 

وشكل جلد الثمار؛ وقامة لون األوراق؛ : باستغاللك لمعطیات مختلف التزاوجات، أنجز الخریطة العاملیة للمورثات الثالث عند نبات الطماطم -3

 )ن1(......................................................................................................................................................النبتة

  .جلد الثمار یل الحلیل المسؤول عنثمتل )L, l(  استعمل☼

 

  

    

  

  

  

  

  

  

 بالتوفیق
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